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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS DO CONSELHO FEDERAL
DE ODONTOLOGIA, REALIZADA NO DIA TRINTA DE OUTUBRO DE DOIS MIL E

DEZOITO, EM BRASíLlA (DF)

1 ÀS nove horas do dia trinta de outubro de dois mil e dezoito, na sede do Conselho Federal de
2 Odontologia, endereço SHIN CA 07, Lote 2, 810co 8, Lago Norte, Brasília (DF), reuniu-se a
3 Comissão de Tomada de Contas - CTC, com as presenças dos cirurgiões-dentistas, Paulo
4 Sérgio Moreira da Silva, presidente, e dos membros, Messias Gambôa de MeIo e Roberta Atta
5 Farias, além da Contadora Ana Luiza de Oliveira Gomes, que presta assessoria técnica à
6 Comissão de Tomada de Contas. O Presidente da Comissão, deu início aos trabalhos,
7 destacando que a Comissão de Tomada de Contas, em virtude de convocação da Presidência
8 do Conselho Federal de Odontologia, aos Conselheiros Federais para participação na
9 Solenidade do Prêmio Nacional de Saúde Bucal, na noite desse dia trinta de outubro de dois
10 mil e dois, procedeu a convocação de seus membros para a Reunião da Comissão de Tomada
11 de Contas neste dia, no horário das nove às dezoito horas. Ressaltou, na sequência, que tal
12 iniciativa convocatória é um notório exercício do princípio da economicidade, uma vez que
13 as despesas dos deslocamentos de seus membros já se encontravam consagrados no rol dos
14 custos do evento que será realizado nesta noite. Ato contínuo, foram sequenciados os
15 trabalhos, com a revisão de texto dos pré-relatóríos, bem como a correção e adequação dos
16 gráficos que comporão e integrarão o relatório que será encaminhado, em data já
17 devidamente definida, aos senhores Conselheiros Federais. Os referidos trabalhos seguiram
18 até as dezessete horas, quando foi encerrada a reunião lavrada a presente Ata, a qual vai
19 devidamente assinada pelos membros presentes na reunião. Brasília (DF), trinta de outubro
20 de dois mil e dezoito.
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